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BAB I pr,r ' ;.VAivAAN
| "UNaYSk-*1 i A1KLANGOA

PfiBTDAAHULUAN I Sii K A B A Y A --

1. Permasalahan : I.atar Belakang dan Perumusannya

Beritcnaan dengan perihal pertanahan, sangat erat 
sekali nubungannya dengan adanya dua icepentingan yang ha- 
rus dilayani, yaitu kepentingan masyarakat dan kepsnting- 
an pembangunan. Kedua kepentingan tersebut merupakan satu 
kesatuan, karena pemoangunan bagaimanapun juga harus ber- 
tujuan untuk meningkatkan harkat dan inartabat rnanuaaa se- 
bagai warga masyarakat.

f'ersoaia n tentang tanah aaiam pembangunan merupa- 
kan sebuah persoalan yang cukup sensitif. Dengan meningkat- 
nya kegiatan pembangunan, raaka Kebutuhan akan tanan untuk 
keperluan beroagai proyek semakin bertambah, sedangkan di 
Iain pihak persedlaan tanah sangat teroatas sekali. Ada
nya kebutunan mendwsak untuk pengaciaan tanah inemerlukan 
penanganan dan penanggulangan yang serius, raengingat per- 
soalan tanah ini sensitif sifatnya. Tanah bukan hanya se- 
kedar mengandung aspek ekonomis dan kesejahteraan saja, 
akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politis, kul- 
turil, psikologis, reiigius dan lain-xain.

.peinanraatan bumi, air dan kekayaan alam yang ter- 
kandung di dalamnya aerta ruang angkasa haruslah ditujukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini
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cesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 
1^45 yang menyatalian "Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oieh Negara dan dipergu-

t

nakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat11. Di sini 
jelas, semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak di- 
kuasai oleh negara. Pada dasarnya penguasaan oleh Negara 
hanyalah pada tingkat tertinggi saja, sedangkan untuk 
tingkat yang lebih rendah diberikan dan dapat dipunyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain ser.ta ,badan hukum dengan suatu hak tertentu.^ 

Ada ketentuan yang berkaitan dengan tanah, dian- 
taranya seperti pada ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-un- 
dang Pokok Agraria (yang aelanjutnya diaebut UUPA), raene- 
gaskan bahwa hak menguasai negara memberikan wewenang ke- 
pada negara untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggu- 
naan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa ;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukura 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 
angkasa ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuaxan hukum 
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

^Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria palam 
Pembangunan dl Indonesia", Alumni," .Bandung,' 1^78, h.30«
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Ada ketentuan yang seolah-olah mendasarkan diri pa
da UUPA, yang secara eksplisit UUPA tidak mengaturnya te- 
tapi secara diam-diam atau secara implisit diatur, yaitu 
tentang Lembaga Pembebasan Tanah, yang dipertegas dengan 
aturan pelaksanaannya Permendagri I\To. 15 Th. 1975. Kebi- 
jaksanaan ini muncul untu.: mencapai tingkat ekonomi yang 
tinggi dengan cara penggalakan sektor industi yang ting- 
gi dan modernisasi sektor pertanian. Sebagai yenunjang 
Pemerintah mengundang minat para pemilik ruodal baik do- 
mestik maupun asing untuk menanam modal mereka di Indo
nesia, Untuic menariic minat tersebut, i-enu menyediakan 
berbagai rasilitas diantaranya adalan tanah*

suatu kebijaksanaan baru Pemerintah yang rauncul 
dan ada persamaannya dengan pembebasan tanah adalan Kon- 
solidasi Tanah perkotaan. .t'ersamaan ini nampak pada pem
bebasan tanah yang harus dilakukan untuk keperiuan pro- 
yek tersebut. Iianya saja dalam Salam pelaksanaan Konsoli- 
aasi tanah perkotaan, tanah yang terkena proyek secara 
keseiuruhan afcan dibebaskan aun setelah menjaai Kapling- 
tcapiing uaru tanah tersebut didistribusikan kepada para 
pemilik semula dengan cara mengadakan permohon£n hak.

Lembaga pembebasan tanah telah jelas -.''menyebtiikan, 
tanah yang dibebaskan akan mendapat ganti rugi. Pada kon- 
solidasi tanah perkotaan secara implisit juga ada unsur 
ganti rugi, biarpun tidak berbentuk uang tetapi dapat beru- 
pa fasilitas-fasilitas lainnya. Para pemilik tanah tidak
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begitu saja mau tanahnya dikenaka.i proyek konsolidasi 
tanah perkotaan, kulau :>iereka morass uirugikan. Dalam 
lernbaga pembebaoan tanah baik uutuk kepcrluan swasta 
iaaupun keperluan Penierintah yan.--;; oanyak berperan acialah 
para pihaK yang meraerlukan (sav/sta atau Pemcrintah;, 
tetapi dalam pelaksanaan konsolidani tanah perkotaan 
yang banyal: oerperan p.dalah Pc^enntah. Pihak sv/asta 
dala^ Hal ini hanya ocrkaitan dengan pelaksanaan pembang- 
uhan perumahun, dougan catatan proyek ini berjalan sam- 
pai paua tanap pembangunan peruniahan.

Cecara garis besar diadakannya proyek konsoiida- 
si tanah perkotaan, adalah untuk menata kembali tata per
tanahan di kots yang terkena proyek, sehingga. tercipta 
kawasan peru^ahan yang nemadai, lengkap dengan prasara- 
na yang diperlukan. Pelaksanaan konsolidasi tanan perko
taan untuk vvilayah Jav/a Timur pilot projectnya terdapat 
di Kodya i>ati il r.iojokerto* ^engingat hal ini masih me- 
rupakan uji coba, niaka pelaksunanya cocara bertahap. 
Pelaksanaan proyek tersobut tepal;i;ya oeraaa ui aua lofc£ 
31 yuitu :

x. Jeijtx Meri dan Gunung Gedangan, Kecamatan Mager-

sari ;
2. Desa I-rajurit i-.ulon, Kecamatan Prajurit Kulon.
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Proyek konsolidasi tanaii perkotaan memang dirasa 
memang perlu, karena dapat membantu Pemerintah dalam 
mengupayakan pemukiman yan(v sehat dan lengkap dengan fa- 
silitas umum yang diperlukan. Berkaitan dengan hal di a- 
tas, Ilhaini dalam bukunya mengemukakan beberapa latar 
belakang, mcngapa perlu adanya konsolidasi tanah perko
taan. lioliau mengemukakan sebagai berikut :

1. banyak masterplain dan detailplan dari suatu pe- 
rencanaan kota yang sudali dibuat dengan baik

dapat memenuiii persyaratan formal, tetapi ti
dak dapat merealisasikan karena tidak atau belum 
cukup tersedianya dana ganti rugi untuk pembebas
an tanah bagi kepentingan prasarana umum didalam 
penerapan masterplan ataupun detailplan tersebut ;

2. dalam kenyataannya dana pembebasan tanah bagi 
kepentingan prasarana umum meliputi jumlah yang 
sangat besar, akan ada kecenderungan untuk mening- 
kat ;

3* dana Pemerintah untuk pernbangunan sangat terbatas ;
4. pada umunya rakyat sangat menyadari kepentingan 

dan keuntungan daripada adanya prasarana umum di 
wilayah pasnukimannya, hal mana aibuktifcan dengan 
kebiasaan adanya gotong royong diantara para pe
milik tanah yang akan membangun rumah untuk rnenye- 
uiakan iuran tanah yang akan dipakai jalan dian
tara mereka ;

5. akibat dari keterlambatan penundaan pengadaan 
prasarana umum oleh Pemerintah, maka rakyat mengara- 
bil inisiatif u,ntuk mengatur diri mereka sendiri 
dalam monyediakan prasarana umum wilayahnya ;

6. karena petak tanah yang biasanya kurang teratur 
maka sebagai akibatnya menimbulkan pengembangan 
wilayah pemukiman secara alamiah, yang menimbulkan 
akibat negatif yang tidak kita inginkan ;

7. pernbangunan wilayah pemukiman yang dilaksanakan 
saat ini (model konvensional) dinilai kurang adil, 
karena Pemerintah yang menyediakan segala dana 
dan tenaga untuk pernbangunan suatu wilayah pemu
kiman, tetapi kenikmatan dan keuntungannya hakpir 
seluruhnya dinikmati oleh pemilik tanah yang ti
dak punya andil dalam pengembangan suatu wilayah 
pemukiman';
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8. konsolidasi tanah perkotaan dapat mengobati pe- 
nyakit-penyakit dan keleuiahan daripada model pem- 
bangunun yang berkaitan dengan kebijaksanaan pe- 
nyediaan tanah yang ’conventional.2
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

perlu diterapkan program konsolidasi tanah perkotaan un
tuk menunjang tereapainya pernbangunan suatu kota dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan v/arga :.iasyarakat•

Untuk mengadakan suatu proyek pcngadaan peruraahan 
yang sehat sebenarnya Pemerintah sudali ^engeluarlcan ke- 
bijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang 
kota melalui rencana kota yang ditujukan untuk mengarah- 
kan dan menciptakan suatu lingkungan pemukiman kota yang 
manusiawi. Tetapi pada kenyataannya oulit untuk direali- 
sasikan. Dalam hal ini ilochtadi :..engeraukakan, me-
ngapa kebijaksanaan penataan ruang kota masih banyak yang 
belum .terealisir, hal tersebut disebabkan :

1. tidak atau belum cukupnya tersodianya dana g aiti 
rugi untuk pembebasan tanah bagi kepentingan pra
sarana umu.M di dalam penerapan program perbaikan 
kota ;

2. dana bagi pembebasan tanah untuk rnenyediakan pra
sarana umum adalah sangat terbatao jumlahnya, se- 
dangkan yang dibutuhkan sangat besar dan bahkan 
cenderung untuk meningkat ;

3. deuia Pemerintah yang tcraedia uniumnya sangat ter- 
batas.3

Ilhami, Strateai Pernbangunan Perkotaan di Indo
nesia, Usaha î asional, ;>urabaya7 1990, hal* 399.

I.Iochtadi, konsolidasi Tanah. Perkotaan Da
lam Kaitannya Dengan Tata Kuan^;, £appeda Tingkat I Jav/a 
Timur, i.-lakalah, 1991, halV-

2
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Kebijaksanaan konsolidasi tanah perkotaan inijp pa- 
da dasarnya merupakan suatu rumusan yang bertumpu pada ke- 
nyataan bahv/a kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh 
tingkat kondisi prasarana yang telah dibangun di wilayahnya. 
Ualara kaitannya dengan apa tujuan dilaksanakannya proyek

-Ikonsolidasi tanah perkotaan, Ilharai memaparkan sebagai be- 
rikut :

1. memenuhi kebutuhan akan adanya lingkungan pemukim- 
an yang teratur ;

2. mempercepat laju pembangunan pemukiman ;
3. meningkatkan effisiensi pemanfaatan tanah sampai 

optimal ;
4. inengheraat pengeluaran dana dari Pemerintah untuk 

kepentingan biaya pembangunan lingkungan pemukiman 
yang ditata, seperti :

a. biaya ganti rugi tanah ;
b. biaya peiabangunan prasarana ;
c. biaya operasional ;
d. dan sebagainya, sampai seminirtal mungkin 

dan bahkan sampai tanpa pengeluaran biaya 
Pemerintah.

5. mengobati penyakit-penyakit dari pada Model pembang
unan wilayah pemukimaa yang secara konvensional ;

6. mengusahakan dan meningkatkan adanya pemerataan 
penikmatan dan keuntungan, agar keuntungan sebagai 
akibat daripada pembangunan wilayah pemukiman di- 
nikmati langsung oleh pemilik tanah.*

Konsolidasi tanafh perkotaan merupakan hal yang ba- 
ru, tentunya akan banyal: permasalahan yan* tiiibul. Kalau 
dalam pelaksanasenya menyangkut pembebasan tanah, maka ber- 
kaitqn pula dengan bagaimana prosedur pelepasan haknya, 
pendistriousian haknyaf bagaimana kalau tanah dibebani 
hak tunggungan, buguimuna kalau terpaksa adu pembongkaran 
rumah dan lain-lain. Hal ini mengingat bahwa tanah di -

^Ilhami, Strateffi Pembangunan Perkotaan di Indone
sia, Usaha Nasional, Surabaya, 19̂ (D,_hl. 399.
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samping sebagai sumber penghidupan dan pemukiman bagi
masyarakat, juga mempunyai sirat permanen. Hal ini sesu-
ai dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman, bahwa :

Persoalan tentang tanah aaiam kehidupan manusia 
mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena 
sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung pada 
tanah.Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang 
mempunyai s.ifat pertaanen dan dapat dicadangkan untuk 
kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah terapat 
pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disam- 
ping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang 
rnencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan 
dan pada akliirnya tanah pulalah yang dijadikan tem-~ 
patpersemayaman terakhir bagi or.-.ng yang r-ieninggal

Dari uraian latar belakng rnunculnya konsolidasi tanah 
perkotaan, raaka permasalahan yang dapat dirumuskan ada
lah sebagai berikut ;

1. bagaimana prosedur pelepasan hak atas tanah dan 
pendistribusian kembali tanah kepada rakyat, da
lam rangka konsolidasi tanah perkotaan ? ;

2. bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 
baik di tanah pertanian maupun di kawasan perumah- 
an dimana perumahan tersebut perlu ditata kembali 
ditinjau dari aspek ganti rugi ?;

3* bagaimana penyelesaiannya, kalau tanah yang terke- 
na proyek konsolidasi tanah perkotaan dijaminkan 
hutang, atau dijual kepada pihak ketiga sebelum 
proyek tersebut dilaksanakan ?

Abdurrahman, I.fesalah Pencabutan Hak-hak Atas Ta
nah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Alu.-.ni, Bandung, 
Th. 1985, h. 1. "
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2. Pen.lelasan Judul
Judul dari skripsi ini adalah "Aspek Ganti Rugi 

Terhadap Pembebasan Tanah Dalam Rangka Konsolidasi Tanah 
Perkotaan di Kotamadya 'Daerah Tingkat II Mojokerto".
Yang dimaksud dengan ".aspek" dapat diartikan unsur. Se- 
dangkan "ganti rugi" adalah suatu perbuatan dimana satu 
pihak melepaskan hak dan pihak lain menggantinya dengan 
suatu nilai bukan hanya berbentuk uang, tetapi dapat ber- 
bentuk fasilitas. "Terhadap" dapat diartikan untuk, "pem
bebasan tanah" adalah peiepasan hubungan hukum antara pe
milik haK dan tanannya atas dasar musyawarah dengan pihak 
yang bersangkutan dan tanahnya menjadi langsung dikuasai 
oleh Negara. "Dalam rangka” menunjukkan suatu yang berka
itan dengan hal, sedangkan"konsoiidasi tanah perkotaan" 
adalah tentang penataan kembali penggunaan tanah yang se- 
mula tidak teratur, ke.wudian ditata menjadi teratur leng- 
kap dengan pembngunan fasilitas umum yang diperlukan. 
"K-odya Dati li jviojokerto" menunjukkan tempat dimana pro
yek konsolidasi tanan perkotaan dilaksanakan.■

3. Alasan Pemilihan Judul
Yang mendorong saya untuk menulis skripsi ini ada

lah, konsolidasi tanah perkotaan mermpakan hal yang baru 
dan tentunya banyak masalah yang dapat terjadi. Masalah 
yang sering timbul adalah masalah yang berkaitan dengan
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pembebasan tanah. Hambatan utarna yang timbuX aaalah pene- 
tapan ganti rugi yang dxrasafcan ticiak sesuai dengan hara]?-- 
an pemixiic hale atas tanah. Yan^ sernuxa pejnixiK hak atas 
tanah tiaak mau mexepaskan hakuya, Diarpun ada tekanan dan 
paksaan, tetapi pada akhirnya tanah diserahkan juga.

Pada konsolidasi tanah perkotaan, biarpun tidak 
secara nyata dxsebutkan ada unsur gantx rugi, tetapi se- 
benarnya ganti rugx oetap acta, biarpun tanah yang terice- 
na proyek dibebasKan aan aidxstriousikan kembali kepada 
pemiliknya.

rerlu diketahui, ciaxara penuxisan skripsi inx oojek 
yang saya jadikan peneli'tian adaiah ftoaya Dati xl iviojokerto. 
iviengingai Xokasi terse bui, merupatcan saiah satu kota ternpat 
uji coba pertama kali di Jawa Timur, selain kota Pasuruan.

4. Tu.juan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini aualah untuk memenuhi 
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hu- 
kum universitas Airlangga. Hal ini sesuai dengan Buku Pe- 
doman yang menyebutkan : Skripsi adaiah karya tulis ilmiah 
yang disusun oleh mahaciswa berdasarkan peneXitian lapangan 
dan atau kepustakaan untuk memenuhi persyaratan gelait* Sar- 
Jana Hukkm tSH).

Lebxh dari h&I. di atas, penuxisan 3kripsi ini meru- 
pakan sumbangan pemikiron bagi perlcembangan hukum pada u- 
mumnya, terutama bidan,'; agraria dan hukum perdata.
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5. Mptodologi

a. Pendekatan masalah
Pendekatan masalah pada penulisan ini melalui pen

dekatan yuridis. Yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan 
pada peraturan perundangan yang berlaku.

b. Sumber data
untuk penulisan ,skripsi ini, data diambil dari :

1. data kepustakaan dalam hukum agraria, ter- 
masuk pula studi dokumen peraturan perundnng- 
undangan ;

2. data yang diperoleh dari lapangan, melalui 
observasi dan wawancara dengan pejabat yang 
berwen&ng dan instansi yang terkait,

c. Prosfedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Untuk pengumpulan dan pengolahan data dilakukan 
dengan jalan :

1. data kepustakaan, untuk memperoleh data ke
pustakaan, mencari dari literatur yang ada 
di perpustakaan atau mass media yang berhu- 
bungan dengan penulisan ini ;

2, data yang diperoleh dari lapangan, diarabil 
dari kota objek penelitian, yaitu kota Mojo- 
kerto, Perolehan datanya diperoleh melalui
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wawancara dengan pejabat yang berwenang dan 
inotansi yang terkait, diantaranya BPN" Kodya 
Dati II IViojokerio, Bappeda Kodya Dati II Mo- 
jokerto, ^emda Bagian Pemerintahan, Bagian 
ilulcuia Kodya Dati II i.Iojokerto.

Dari data tersebut lalu dipadukan untuk raemperoleh 
data yang lebih selektif dan dapat dipertanggungjawabkan 
keabsahannya.

d. Analisis Data
Dalarn menganalisis data penulisan skripsi ini, dila- 
kukan berdasarkan data ;/ang diperoleh baik dari stu- 
di kepustakaan ataupun studi lapangan, kemudian dari 
data tersebut dibuat suatu diskripsi. Dengan demiki- 
an analisis yang digunakan adalah analisis diskrip- 
tif.

e. Pertanggungjawabab Gistematika
Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena pendahulu- 
an merupakari gambaran acuara umum ciari penulisan stcn- 
si ini. Dan ainarapican pembaca mengetahui garis besar 
penulisan ini paaa bab tersebut.

Prosectur Pelepasan Hak don Pendistribusian Cembali 
Tanah, sengaja diletakkan pada Bab II, karena rnerupa- 
kan salah satu pemoanasan dalam pexttnsanaan konsoli
dasi tanah pericotaan, sehingga pembaca lebih mengeta- 
hui pelaksanaan konsolidasi tanah.
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Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perotaan ditinjau 
dari aspek ganti rugi, diletakkan pada Bab III, me- 
ngingat hal ini merupakan pembahasan masalah yang di 
tulis dalani skripsi ini, Peinbaca setelali mengetahui 
pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pada Bab 
terdahulu, diharapkan lebih mudah memahami pembahas
an masalahnya.

Tanah yang dijaminkan hutting atau dijual di 
bawL-.h tangan cen̂ jajn dilctakkan £ada Bab IV, karena 
nal ini periu dibahas pada bab tersenairi, sehingga 
mudah untuk memahaminya.

Penutup diletakkan pada Bab V, Karena bab ini 
merupakan bab terakhir pada penulisan ini. Dan untuk 
nemudahkan pembaca dalam mengetahui keaimpuian mau- 
pun saran.
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:-ROSEDUR PELiSPASAiV DaN PENDISTKISUSIAN 
ttAK ATA3 TANAH i/ALAM RANliKA KuNSOLlDASI TAi'JAH PEKKOTAAN

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
ualam pelaksanaannya, konsolidasi tanah perkotaan 

secara umum raengenal dua cara, yaitu secara sukarela (vo
luntary ;dan secara paksa (compulsary;. Untuk cara yang 
pertama banyak dipakai di negara-negara yang sedang ber- 
kembang, sebagai contoh di Indonesia. sedangkan cara yang 
kedua banyak dipakai di negara-negara yang sudah maju, 
dan bahkan suaah ditetapkan dalam suatu peraturan perun- 
dangan.^

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan,di Indone
sia merupakan sesuatu yang baru. Hal ini muncul untuk me- 
mecahkan atau menanggul&ngi masalah tanah yang berkaitan 
dengan pengadaan pemukiman yang sehat, lengkap dengan pra
sarana yang dibutuhkan. Di lain sisi dapat meningkatkan 
penggunaan tanah seoptimal mungkin dan mencegah tirabulnya 
kawasan-kawasan kumuh (slums) yang semakin lama sernakin 
berkembang bila tidak segera dibenahi.

Konsolidasi tanah perkotaan secara tegas belum ada 
peraturan yang mengaturnya, bahkan pelaksanaannya khut̂ us- 
nya di Indonesia masih merupakan "pilot project".

BAB XI

Pusat •t'enelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan 
Nasional, Pelaksanaan U,ji Coba Model Konsolidasi Tanah Per- 
kotaan di Bandung dan Cibinong Bogor, Makalah, 1991, h. 4.

14
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Secara tegas pelaksanaan konsolidasi tanah perko
taan meraang belum ada peraturannya, tetapi secara impli- 
sit timbulnya kebijaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 
dapat didasarkan pada UUPA ataupun UU No. 56/prp/1960.
Hal ini seperti terdapat pada Buku Laporan Penyelenggaraan 
Penyuluhan Agraria dan Diskusi Tata Guna Tanah Sehubungan 
Dengan Perencanaan Pembangunan Di Daerah Ke XI, pada tang- 
gal 9 - 1 1  Desember 1986 yang bertempat di Jakarta, yang 
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kasional Pusat, yang 
secara rinci disebutkan sebagai berikut :

Dasar hukum daripada Konsoxidasi Tanah Perkotaan 
adaiah :

1. UUPa khususnya pasal 2,6 dan pasal 14 yang berbu- 
nyi sebagai berikut :
rasal 2 (|) : Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 
ayat 3 UUD *45, dan hal-hal yang dimaksud dalam 
pasax 1, Durni, axr dan ruang angkasa, termasuk ke- 
kaya'an alam yang terkandung di dalamnya itu pada 
tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Pasal 2 (2) : liak menguasai negara terraaksud daxam 
ayat X pasax ini memberikan wewenang untuk :

a. mengatur ,dan menyeXenggarakan peruntukan 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaar. bu- 
mi, air dan ruapg angkasa tersebut ;
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b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air 
dan ruang angkasa ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan = perbu:at£n-per- 
buatan hukum yang mengenai bumi, air dan ru
ang angkasa.

Pasal 2 (3) : Wewenang yang bersumber pada hak mengu-/
asai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini di-
gunakan untuk mencapai sebesar-besar kemaicmuran ruk- 
yat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan ke- 
merdeKaan dalam masyarakat dan negara hukum Indone
sia yang merdeka, oerdauiat adil dan makrnur ; 
ĵ asal 2 (4) : Hak menguasai dari negara tersebut 
di atas pelaksanaannya dapat dilakukan kepada da- 
erah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hu
kum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentang- 
an dengan kepentingan nasional, inenurut ^etentuan- 
ketentuan peraturan pemerintah.

i'asai 6 : Semua nak atas tanan mempunyai fungsi 
sosial.

Pasal 14 <,i; : Dengan mengingat ketentuan-Ketentu- 
an dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, paaai 9 ayat 2 serta 
pasal xv a^at 1 aan pemenntaii dalam rangka so- 
siaxisme Indonesia, membuat suatu rencana umum me- 
ngenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,
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air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ter- 
kandung di dalamnya :

a. untuk keperluan negara ;
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-ke- 

perluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketu- 
hanan yang Maha J3sa ;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masya- 
rakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kese- 
jahteraan. ;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi per- 
tanian, peternalcan dan perikanan serta seja- 
lan dengan itu ;

e. untuk keperluan memperkembangkan industri tran-
■ migrasi dan pertambangan.

Pasal 4 (2) : Berdasarkan rencana umum tersebut pa
da ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peratur- 
an yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur per- 
sediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air serta ru
ang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan 
daerah masing-masing ;
Pasal 4 (3) : Peraturan Pemerintah Daerah yang di- 
matesud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah men- 
dapat pengesahan, mengenai daerah tingkat I dari 
Presiden, Daerah Tk. II dari Gubernur KDH yang ber
sangkutan, Daerah Tk. III dari Bupati/Walikota KDH 
yang bersangkutan.
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■ 2. Undang-undang No. 56/prp/1960 khususnya pasal 12, 
yang berbunyi : Maksimum luas dan jumlah tanah un
tuk perumahan dan pembangunan lainnya serta pelak
sanaan selanjutnya dari Peraturan Pemerintah Peng- 
ganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan model konsolidasi tanah perkotaan 
dan untuk mencegah timbulnya lingkungan pemukiman yang ter- 
lanjur rusak dan tidak teratur, maka saiabil menanti aturan 
pelaksanaan tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan pembang
unan, maka dipakai dasar hukum yang kita icenal merupakan 
prmsip nukum yang umum, yaitu : Kesepakatan yang dibuat 
oleh pihaK-pihak, mengingat pihak-pihak yang bersepakat itu 
sama kuatnya seperti kekuatan undang-undang. Atas dasar ini 
inixah rnaKa untuk kegiatan konsolidasi tanah perkotaan per- 
tama-taina aitempuh dengan cara ^ukarela, yaitu dengan ter- 
lebih dahulu meminta kesepakatan rakyat pemiiik tanah di 
calon rencana lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan.

Mengingat objek penelitian skripsi ini di Kodya Dati 
IX Mojokerto, maka ada baiknytx iiaxau aiKemukakan dasar nu- 
kum pexaksanaan proyek konsolidasi tanan perkotaan di kota 
tersebut. Adapun dasar nukumnya adaiah :

1. uU Wo. 5 Th. 1960 ;
2. UU No. 5 Th. 1979 ;
3* TAP ;jpR RI Nomor II/MPR/1987. ;
4* Kepres Wo. 26 Th. 1988 tentang Badan Pertcanahan 

Nasional ;
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t>. Permendagri No. 2 Th. 1987 tentang Penyusunan 
Rencana Kota ;

6. Permendagri No. 7 i‘h. 1989 tentang Pengaturan Pe- 
ngendalian secara Proporsional Pernbangunan Humah 
Tinggal di perkotaan ;

Y. Kepi.'.endagri No. i?9 Th. 1988 tentang Petunjuk Pe
laksanaan Permendagri No. 2 Th. 1937 ;

8. Perda Kodya Dati II Mojokerto no. 7 Th. 1985 
tentang RIK (Rencana Induk Kota).^

Adapun pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 
di Kodya Dati II ".'iojokerto adalah sebagai berikut : 
Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan terdiri dari 2 
tahap, yakni :

a. tahap pertaraa, meliputi kegiatan persiapan sampai 
dengan penyusunan pra denah rencana penggunaan 
tanah ;

b. tahap kedua, meliputi kegiatan pengesahan pradenah 
rencana penggunaan tanah menjadi Denah Rencana Peng 
gunaan Tanah sampai dengan sertifikasi.
Setelah kegiatan tahap pertama dan tahap kedua se- 

lesai, maka,sebagai tindak lanjutnya adalah menciptakan 
pemukiman yang aman, tertib, 1uncar dan sehat yang meliput

a. pernbangunan sarana dan prasarana ;
b. pernbangunan perumahan ;
c. pernbangunan utilitas kota.

s/awancara aengan Aepala Bappeda Kodya Dati II Mo- 
jokerto, 22 Men! 1991.

7
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Adapun kegiatan pada tahap pertama konsolidasi 
tanah perkotaan antara lain meliputi :

a. persiapan administrasi dan peta-peta dasar, an
tara lain pembuatan brosur, bahan pameran, visual, 
leaflet, formulir dan lain-lain ;

b. pencarian/pemilihan lokasi ;
c. penyululian/penyebaran infonnasi dengan cara :

1. penyainpaian brosur ;
2. penerangan pewat radio, . televisi, dan mass 

^edia lain ;
3. penyuluhan langsung kepada petani pemiiik

tanah oleh para pejabat pemerintah, tokoh
i

masyarakat maupun Dewan Perwakilan Rakyat 
Baerah,

d. pernantapan lokasi dengan membuat :
1. persyaratan persetujuan pemiiik tanah ten- 

tang rencana penatagunaan tanah perkotaan ;
2, surat Ke^utusan V/alikotainadya setempat un

tuk penetapan lokasi penatagunaan tanah por- 
kotaan ;

3. pemasangan papan nama proyek ;
4, larangan-larangan membangun dan raemindah- 

kan hak atas tanah di wilayah rencana lo
kasi tersebut, dengan maksud untuk menghindari 
bergeraknya para calo dan spekulan tanah ser- 
ta inencegah kerugian para pemiiik tanah di • 
calon lokasi tersebut.
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e. Pengumpulan data, yang meliputi :
1. subjek dan objek tanah yang terkena proyek ;
2. pengukuran keliling, pemilikan, ;.'enguasaan 

tanah dan topografi ;
3* pernetaan penggunaan tanah, kemampuan tanah 

dan fasilitas kota ;
4. data lain, seperti kependudukan dan sosial 

ekonominya
f. Analisa data ;
g. penyusunan pra denah rencana penggunaan tanah yan^ 

meliputi antara lain :
1. pembuatan peta rencana calon lokasi ;
2. pembuatan peta peinilikan semula dan peta 

desain calon lokasi.

Sedangkan kegiatan pada tahap kedua meliputi :
a. pengesahan pra denah rencana penggunaan tanah men- 

jadi denah rencana penggunaan tanah ;
b. pelepasan hak £.akan dibahas lebih lajut) ;
c. Re-kapling ;

yaitu kegiatan penyusunan kapling-kapling baru yang 
luasnya telah disesuaikan dengan pra. denah yang te- 
lah ada, dan luas setiap kapling yang baru berkurang 
25% dari luas tanah semula. Pengurangan 25% dari lm- 
as aeraula di.uaksudkan untuk dana suinbangan pen^adaan 
fasilitas umum.
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d* pernberian hak (akan dibahas lebih lanjut) ;
e. sertifikasi ;

Pensertifikatan ke:.ibaii terhadap tanah atau kapling- 
kapling baru setelah tanah terkena proyek konsolida
si. Kegiatan ini dilakukan oleh EPS Kodya Dati II 
Mojokerto, sedangkan biaya-biaya ditanggung oleh 
pelaksana proyek. Setelah sertifikat jadi maka akan 
langsung dibagikan kepada yang berhak.^
Secara yuridis prosedur perubahan pemilikan tanah 

dalam konsolidasi tanah perkotaan dapat dijabarkan sebagai 
berikut :

1. pemilikan/penguasaan tanah di lokasi konsolidasi 
diinventarisir dan diidentifikasikan ;

2. masing-masing diukur lebih dahulu dan dihitung lu- 
asnya secara nyata ;

3. pemilik/pemegang hak atas tanah tersebut inembuat 
pernyataan pelepasan hak dengan bersyarat kepada 
Pemerintah bahwa tanahnya dilepaskan kepada Negara ;

4- Pemerintah (cq. Bupati/Walikotamadya) menerima pele- 
pasaji hak atas tanah negara tersebut, sekaligus rne- 
ngakui hak atas tanah yang melepaskan, ytuig kelak 
akan menerima kei./bali haknya dan redistribusi kepa- 
danya setelah dipotong iuran peran serta dan digeser 
letaknya sesuai dengan rencana penataan ;

5. Walikota mengajukan per^ohonan kepada Menteri Dalam 
negeri melalui Gubernur Kepala Daerah yang isinya 
mohon penegasan menteri untuk menegaskan tanah t^r- 
sebut menjadi tanah negara objek redistribusi kon
solidasi tanah perkotaan. dalam rangka pelaksanaan 
landref orr.'j ;

6. Atas penegasan tersebut, Gubernur ^epala Daerah r.iere- 
distribusikan tanah terseut (setelah tanahnya dipo- 
tong iuran peran serta) kepada bekas pemilik yang se- 
raula telah melepaskan hanya ;

®Wawancara dengan iiepala Bagian 1:iak-hak Atas Tanah 
J3PJ» Kodya Dati XI Mojokerto, 25 Mei 1991.
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Y. berdasarkan atas surat Keputusan Grubernur terse
but, ^upati/Walikotamaaya cq. Kepaia Kantor Agra- 
ria setempat rnembuat sertiflkatnya ;

8. sertifikat diserahkan kepada bekas pejailik yang 
mendapat redistribusi tersebut.-'

2. Prosedur Pelepasan ilak Atas Tanah
SelaJBa ini cara yang sering digunakan untuk menda- 

patkan tanah guna tempat pernbangunan prasarana dan sarana 
perkotaan adalah upaya hukum pembebasan tanah, tetapi ka
rena harga tanah yang cenderung tcrus naik, dilain pihak 
kemampuan dana Pemerintah yang terbatas, maka akhir-akhir 
ini pengadaan tanah untuk keperluan pernbangunan merupakan 
masalah yang cukup menyulitkan. Boleh dikatakan hampir ti
dak ada proses pembebasan tanah yang betul-betul berjalan 
dengan mulus, salah satu sebabnya adalah sukar diperoleh- 
nya kesepakatan tentang besarnya gantirrugi. Selain hal 
itu menyangkut pula masalah sosial ekonomi bagi si pemi
lik tanah yang harus pindah dan meinulai lxidup dari awal 
lagi ditempat yang baru.

Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai langkah 
awal untuk mendapatkan tanah penduduk baik yang akan di- 
pergtimakan untuk kepentingan umum ma,upun untuk kepenting
an swasta.

^Badan Pertanahan Nasional Pusat, Laporan Penveleng-
faraan Penyulhhan A/graria dan Biskusi T.ata Guna Tanan Sehu- un^an dengan Perencanaan lPey.banpiunan di Daerah lie" Ja
k a r t a ,  Th. 1986, h a l .  375".
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Kalau Kita tinjau upaya hukum Pembebasan Tanan 
yang berlandaskan Permeudagri No. 15 Tn. ±97t>. menurut pa
sax 1 ayat 1 ditegaskan bahwa yang aimaksua pembebasan ta
nah ialan melepastcan nubungan hukum yang semuxa teraapai 
diantara pemegang nak/penguasa atas tanahuya dengan cara 
memberiican ganti rugi. Pemoerian ganti rugi aisini aila- 
kukan olen pihak yang meraohon pembebasan tanah tersebut, 
sebagai misal pihak investor atau Pemerintah.

Masalah di atas kalau kita Xihat dari satu sudut, 
yaitu dari pihak penguasa, maka pengambiian tanah seseo- 
rang adaiah sebagai pembebasan hak atas tanah, dimana pi
hak pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dari 
hak dan kekuasaan sipemegang haknya, sehingga tanah yang 
diinginkan benar-benar bebas dari kekuasaannya. Sedang 
kalu dilihat dari sudut sipemegang hak, maka perbuatannya 
adaiah suatu pelepasan hak atas tanah, yaitu sipemegang 
hak atas tanah secara sukarela melepaskan haknya setelah 
ia mendapat ganti rugi yang layak atas tanah tersebut.'1'0

Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar 
persetujuan dari pihak pemegang hak baik mengenai pelak- 
sanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang 
diberikan terhadap tanahnya. Jadi perbuatan ini harus di-

Abdurrahman, Masalah pencabutan Hak-hak atas Tanah 
Dan Pembebasan Tanah di IncTonesiaV Alumni, Bandung, 19£3> 
hal. 18.
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dasarkan kesukarelaan sipemegang hak. Kalau pembebasan 
tanah ini untuk kepentingan swasta dan ternyata tidak ada 
suatu kesepakatan tentang ganti rugi dan terpaksa sipeme- 
gang hak tidak mau menyerahkan tanahnya, maka pihak swas
ta harus mencari lahan lain. Tetapi jika pembebasan tanah 
ini.untuk kepentingan pemerintah yang bebar-benar untuk 
kepentingan umum, maka dapat digunakan lembaga"Pencabutan 
hdc atas tanah" yang langsung dilakukan oleh Presiden. Ca
ra ini merupakan cara yang terakfcir untuk memperoleh tanah- 
tanah yang diperlukan-keperluan tertentu (kepentingan umum), 
setelah melalui j&lan musyawarah dengan sipemegang hak atas
tanah menemui jalan buntu dan tidak merabawa hasil sebagai- 
mana yang diharapkan, sedang keperluan penggunaan tanah sa
ngat mendesak sekali. Pencabutan hak (onteigening) adalah 
pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak yang dilakukan oleh 
negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu 
menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melaksanakan pelang-
gar’an atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukuip.H 

Khusus untuk kepentingan swasta, pasal 11 ayat 2
Permendagri Ko. 15 Th. 1975 menegaskan bahwa pembebasan ta
nah untuk keperluan swasta pada asasnya harus dilakukan 
langsung antara pihau-pihak yang berkepentingan dengan pem- 
berian ganti rugi dan dengan berpedo:.ian kepada asas musya-

HBoedi Harsono, Undanp:-undang; Pokgk Aftraria, Bagian 1, 
Jil* II Th. 1971, hal. 221.
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warah. Kemudian dengan Permendagri Wo. 2 Th. 19/6 diten-
/

tukan tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk 
kepentingan Pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak 
swasta. Peraturan tersebut pada pasal 1 menyebutkan bahwa 
pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kegentmngan peqi- 
bangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepenting
an umum atau tprmasuk dalam bidang pembangunan sarana u- 
mum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut cara
pembebasan tanah untuk kepentingan pe .erintah sebagaima
na diatur dalam Bab I, II dan IV Permendagri Ho. 15 Th. 
1975.

Dalam hal pihak swasta yang mengingankan pembebas
an tanah, maka ia harus memohon ijin dari gubernur Kepala 
Daerah untuk mempergunakan proses sebagaimana diatur dalarn 
Permendagri No. 15 Th. 1975.. Gubernur dapat memberikan i.:in 
setelah melihat manfaat dan kegunaan proyek tersebut bagi 
kepentingan umum/rakyat banyak sesuai* dengan rencana pro
yek yang mereka ajukan.

Permohonan pembebasan tanah yang dimaksud, diaju- 
kan dengan disertai keterangan-keterangan tentang :

1. status tanahnya (jenis/macam haknya, luas dan le- 
taknya) ;

2. gambar situasi tanah ;
3. --'.aksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan 

selanjutnya ;
4. kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasi- 

litas-fasilitas lain kepada yang berhak atas ta
nah, 12

Abdurrahman,, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas 
Dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung",”1963
TTTTT.

12
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Prosedur pembebasan hak atas tanah, secara sing- 
kat dapat digambarkan sebagai berikut :

1, Pemohon raenghubungi dinas tata kota/Badan ^eren- 
cana Pernbangunan Daerah) untuk raengetahui lokasi- 
lokasi mana yang akan dikembangkan ;

2, setelah mengetahui lokasi, lalu raemilih lokasi 
dengan jalan mengajukanpermohonan ijin prinsip 
lokasi ;

3, kalau ijin prinsip lokasi dikabulkan baru mengaju- 
kan permohonan untuk memperoleh ijin pembebasan 
hak atas tanah ;

4# kalau ijin pembebasan hak sudali diperoleh, baru- 
lah kemudian mengadakan perundingan/musyawarah 
dengan pemilik tanah mengenai ganti rugi ;

5. kalau musyawarah ganti rugi tercapai kesepakatan 
fcarulkh disusul dengan acara pelepasan hak yaitu 
pemilik tanah menyatakan melepaskan haknya, yang 
sekaligus diikuti dengan pemb ayaran ganti rugi 
kemudian sen/ua pihak menandatangani berita acara 
pelepasan hak.
Konsolidasi tanah perkotaan juga mengenai pembe

basan tanah seperti pada upaya hukum pembebasan tanah ber- 
dasarican pada lermendagri No. 15 Th. 1975, hanya saja se
cara tegas belum ada peraturan yang mengaturnya dan dapat 
dijadikan landasan pelaksanaan pembebasan tanahnya. Hal 
ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bagian
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Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan ftasional Kodya Da
ti II Mojokerto. Beliau mengatakan, bahv/a "Pelaksanaan 
proyek konsolidasi tanah perkotaan belum ada peraturan 
atau landasan hukumnya yang menyebutkan secara rinci oa- 
bagaimana peleksanaan konsolidasi tanan perkotaan terse
but dilaksanakan. Maka dengan pelaksanaan konsolidasi 
tanah perkotaaan yang baru merupakan pilot projects di- 
harapkan dapat menciptakan suatu landasan hukum kongkrit 
untuk pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan"/^

Kalau kita lihat proses pembeoasan tanah yang dila- 
kukan dalam rangka proyek konsolidasi tanah perkotaan ini 
sesuai dengan proses pembebasan tanah yang dilakukan un
tuk kepentingan pemerintah. Di sini yang banyak berperan 
adaiah Pemda setempat, karena ■t'emda merupakan penyeleng- 
gara proyek tersebut.

Seperti tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksa
naan konsolidasi tanah perkotaan salah satunya adaiah pe- 
lepasan hak atas tanah oleh pihak-pihak pemogang hak atf.s 
tanah tersebut, dengan membuat suatu surat pernyataan pe- 
lppasan hak. Pelepasan ha!:, ini i.omcul setelah ada peman- 
tapan lokasi proyek konsolidasi tanah perkotaan yang di- 
tegaskan dengan Surat Keputusan V/alikotamadya setempat 
dan dilakukan pemasangan papan nama proyek di lokasi ta
nah lahan konsolidasi. Selain hal di atas juga ada suatu 
persetujuan para pemilik tanah tentang rencana penatagu-

V/awancara dengan Kepala Bagian Hak-hak Atas Ta
nah j3PN Kodya Dati II I.iojokerto, 20 I,lei 1991.
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tanah perkotaan, Adapun isi surat persetujuan atas de
nah rencana tata guna tanah dalam rangka konsolidasi ta
nah perkotaan adalah sebagai berikut :

1, menerima luas tanah setelah dikurangi peran ser
ta untuk fasilitas jalan dan fasilitas umum la- 
innya ;

2. menerima luas dan letak kapling tanah yang baru 
sesuai dengan denah rencana tata guna tanah ;

3* tidak akan menuntut dalam bentuk apapun apabila 
denah rencana tata guna tanah-.^udah ditandatangani 
oleh Walikotamadya Mojokerto. '
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelep 

pasan hak atas tanah adalah sebagai berikut :
1, pemilik hak atas tanah menandatangani surat per- 

nyataan persetujuan atas denah rencana tata guna 
tanah dalam rangka penatagunaan/konsolidasi tanah 
perkotaan ;

2, menyerahkan bukti hak pemilikan hak atas tanah 
seperti sertipikat, pethok D atau surat-surat
btikti peiaindahan hak, yang dilengkapi dengan surat 
bukti diri ;

3.menandatangani surat pelepasan hak atas tanah 
yang isinya sebagai berikut :

a. pemilik tanah telah menyerahkan kepada pe-
* nerima penyerahan hal: atas tanah dan peneri- 
ma mengakui pelepasan hak tersebut beserta 
surat-surat/warkah-warkah dengan lengkap ;

^3adan Pertanahan Nasional, Surat Perny&taan Per
setujuan Atas Denah Rencana Tata Guna Tanah Dalam Rangka 
Penataffunaan/Konsolidasi Tanah Perkotaan, Jo.j okerto, lyyo.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK GANTI RUGI ... EDY PRASETYO



30

b. pelepasan hale kopada Pemerintah tersebut 
untuk ditata dalam rangka pelaksanaan pe- 
natagunaan/konsolidasi tanah perkotaan, se- 
bagaimana teiah .disepakati dalam surat per- 
nyataan tentang Sencana Penatagunaan/Konso
lidasi Tanah Perkotaan ;

c. Pimpinan proyek konsolidasi cq.Pemerintah 
akan memberikan tanah-tanah tersebut deng
an hak milik kepada pemilik tanah semula 
atau pihak ketiga lainnya yang bernak pa
da lokasi Penatagnnaan/;:onsolidasi tanah 
perkotaan dengan luas dan letak yan^ sesu
ai aengan Rencana Tata Guna Tanah yang te
iah disepakati bersama ;

d* segala biaya yang berkaitan dengan proyek 
konsolidasi tanah perkotaan beserta kev/ajib- 
an pembayaran ganti rugi icepada negara ber- 
dasarkan Surat iveputusan hakpa dan pener- 
bitan sertifikat dibiayai/ditanggung oleh 
proyek.15

Setelah seiuua hal di atas dilaksanakan, maka Pe
merintah (cq. Walikotamadya)meneri. a pelepasan hak atas

i
tanah tersebut, sekaligus mengal.ui hak atas tanah terse
but yarjg kelak akan direciistribusikan kepada pê ililf se
mula atau pihak ketiga yang telah berhak, setelah dipo-

.Vawancara dengan Kepala ’lak-hak Atas Tanah 
BPN Kodya Dati IX Mojokerto, 20 I4ei 1991.
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tong iuran peran serta dan digeser letaknya sesuai de
ngan rencana Penataan. Setelah itu Walikotamadya menga- 
jukan permohonan kepada Alentri Dlam Kegeri melalui Gu
bernur yangisinya mohon penegasan Menteri untuk mene-
gaskan tanah tersebut menjadi obyek Konsolidasi Tanhh 
Perkotaan,

3. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah
Dalam pelaksanaan Konsolidasi i'an&h Perkotaan 

pada tahap kedua ada satu kegiatan yang menyangkut hak- 
atas tanah yakni pemberian hak atau redistribusi hak- 
atas tanah kepada pemilik semula atau pada pihak keti- 
ga yang berhak.

Pemberian hak ini muncul setelah ada beberapa ke
giatan pada tahap kedua yang mendasarinya, yaitu :

1. pengcsahan i'ra Denah Rencana Penggunaan Tanah

menjadi Denah Rencana Penggunaan Tanah ;
2. Pelepasan hak ;
3. Rekapling. ,

Pemberian hak atas tanah yang baru v/aktunya ber- 
sarnaan dengan pelepasan hak, dimana pada waktu pemilik ta
nah menandatangani surat pelepasan hak, pemilik tanah pa
da waktu bersamaan mengajukan surat permohonan hak atas 
tanah. Hal ini sesuai dengan isi surat persetujuan pele
pasan hak yang terdapat pada pasal 3* yang menyebutkan 
bahwa : Pimpinan proyek tata ouna tanah APBD I Tahun
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1990/1991 cq. Pemerintah akan memberikan kembali tanah 
tanah ’ tersebut dengan Hak Milik kepada kami/pihak keti-r 
ga lainnya yang berhak, pada lokasi Penatagunaan/Konsoli- 
dasi Tanah Perkotaan dengan luas dan letalc yang sesuai 
dengan Rencana Tata Guna Tanah yang telah disepakati 
berssma.

Para pemilik tanah pada waktu mengajukan surat 
permohonan hak l.iilik atas tanah dengan cara mengisi su
rat permohonan yang ditujukan kepada Kakanwil Badan Per
tanahan Nasional Propinsi Daerah Tingkat X Jawa Timur 
melalui BPN Kodya Dati II Mojokerto yang dilengkapi de
ngan syarat-syarat sebagii berikut :

1. surat permohonan hak ;
2. surat pelepasan hak ;
3. konstatening raport/risaxaii pemeriksaan tanah ;
4. surat pendaftaran tanah yang disejfrtai peta si- 

tuasi ;
5. surat bukti diri. 16

Peraberian hak kebali ini berlangsung setelah 
proses rekapling selesai, yang sebelumnya ditegaskan de
ngan suarat permohonan kepada iVienteri Dalam JKegeri mela
lui Gubernur, yang isinya mohon penegasan menteri untuk 
menegasicati tanah ,-persebut menjaai tanan negara obyek re- 
aiscribusi konsoiiaasi tanan perkotaan dalam rangka pe-

l̂ -vavvancara dengan Kepala Bagian riak-nak Atas xa- 
nah BPN Koaya Dati II Mojokerto, 20 .;iei ly91.
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laksanaan Landreform. Pemberian hak dilakukan melalui 
surat Keputusan remberian nak milik oleh Kakanwil isa- 
dan Pertanahan I'jasionai Propinsi jjaerah Tingkat I Jawa 
Timur.

yetelan surat ini turun, maka tindakan selanjut- 
nya iaian proses sertiiiicasi yang dilakukan oleii BPN 
Kodya Dati Ii Mojokerto, atiits nama Walikotamaaya Mojo- 
Kerto. Selanjutnya kalau proses sertirikasi selesai ma- 
ka sertifikat dibagikan kepada pemilik yang mendapat re- 
distribusi tanah sesuai dengan haknya.

Untuk biaya-biaya pengadaan sertifitcat, para pe
milik tanah tidak menanggungnya, ^edang yang menanggung- 
adalah peiaksana proyek konsolidasi. Hal ini sesuai de
ngan bunyi pasal 4 isi'Surat Pelepasan hak yang ditanda- 
tangani oleh pemilik hate atas tanah, Dalam pasal terse
but dinyatakan : Bahwa segala biaya yang oerkaitan dengan 
•t'royek Penatagunaan/Konsolidasi Tanah Perkotaan ini beser- 
ta kewajiban ganti rugi kepada wegara berdasarkan surat 
Keputusan Haknya dan penerbitan sertifikat haknya, dibi- 
ayai/ditanggung proyek.
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PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PEkKu TaAN DITIIfJAU 

DARI ASPb'K GANTI RUGI

Pelaksanaan Konsolidasi tanah perkotaan yang di- 
iaKsanakan di Kota Liojokerto sebagai pilot project, me- 
mang belum bisa oerjaian dengan lancar. Hal ini berlcaitan 
dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelepasan 
haKnya. Banyak para pemiiiK tanah menganggap oahwa pro- 
yeic konsolidasi tanah sama seperti pembebasan tanah yang 
dilakukan untuk kepentingan swasta. Tetapi setelah diada- 
ican penyuxuhan mereka aapat memahami pentingnya aan oesar- 
nya mani’aat proyek Konsolidasi, tcarena hax ini berkaitan 
dengan pengadaan pemukiman yang senat aan lengicap dengan 
prasarana yang dioutunkan.

ivalau kita tinjau.lebih lanjut, pelaksanaan konso
lidasi tanah perkotaan sebagai sarana atau cara pengadaan 
pemukiman yang sehat kita bandingkan dengan pengadaan pe- 
rumahan dengan cara konvensional (Real Estate; ada sesuatu 
yang perlu kita kaji te:rutama yang berkaitan dengan aspek 
ganti rugi.

Pada pengadaan peru^ahan secara konvensional dalam 
raemperoleh lahan atau tanah lokasi perumahan dapat melalui 
lembaga pembebasan tanah yan^ telah diatur dengan Permenda- 
gri No. 15 Th. 1975. Pembebasan tanah untuk proyek tersebut

34
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dapat terjadi apabila para pemilik tanah bersedia mele- 
paskan tanahnya, dengan catatan ada kesepakatan tentang
ganti rugi yang diberikan. Hal ini kalau kita lihat ber-

/

kaitan erat dengan pelepasan haknya. Unsur ganti rugi se
cara tegas ditetapkan dalam peraturan tersebut di atas.

Proyek konsolidasi tanah perkotaan dalam pengada- 
an lokasinya juga mengenal pembebasan tanah yang berkait
an dengan pelepasan hak atas tanahnya. Tanah yang terke-n 
proyek konsolidasi secara keselurulaan juga akan dibebas
kan, tetapi setelah dibuat kapling-kapling baru atau pa
da prinsipnya ditata sesuai dengan Rencana Penggunaan 
Tanah, tanah tersebut diredistribusikan kembali kepada 
pemilik semula atau pihak ketiga yang berhak. Kalau da
lam upaya hukum pembebasan tanah ditegaskan adanya gan
ti rugi dalam pelepasan haknya, tetapi kalu pembebasan 
tanah pada konsolidasi tanah perkotaan karena belum ada 
peraturan yang mengaturnya menurut Kepala Bappeda Kodya 
Dati II I.!iojokerto tidak adk unsur ganti rugi. Beliau me- 
ngatakan : Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tidak 
ada unsur ganti rugi, hal ini dikarenakan tanah setelah 
dibebaskan dan jatuh ket&ngan negara, ditata kertibali se
suai dengan Rencana Penggunaan Tanah dan didistribusikan 
kembali kepemilik semula atau pihak ketiga yang berhak,1^

Wawancara dengan Kepala Bappeda Kodya Dati II 
Mojokerto, 25 Mei 1991-
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Memang pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 
belum mempunyai lamdasan hukum secara kongkrit. Secara 
nyata memang menurut beberapa pejabat yang divvawancarai 
tidak ada unsur ^anti rugi, tetapi secara in.plisit un
sur ganti rugi tersebut ada. Hal ini bisa kita lihat pa
da pelepasan hak atas tanahnya. Selain pemilik tanah 
melepaskan haknya dia harus menyumbang 25‘;* dari luas ta
nah semula. Apakah dengan potongan 25Va tersebut para pe
milik tanah tidak inerasa dirugikan ? Hal ini belum rne- 
nyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 
selanjutnya sampai ke pengadaan perumahan. Untuk jelasnya 
maka akan dibahas adanya unsur ganti rugi pada pelaksana
an proyek konsolidasi tanah perkotaan.

I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Tanah 
Pertanian

Pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan 
di Kodya Dati II Mojokerto lokasinya adalah tanah perta
nian. Berkaitan dengan pelepasan naknya yang langsung ber- 
kenaan dengan pembebasan tanahnya ada beberapa masalah 
yang berkaitan dengan ganti rugi yang perlu kita kaji le- 
bih lanjut.

Beberapa masaltah tersebut di atas, antara lain 
adalah,:

1. Bagaimana kalau terjadi penye,;.pitan tanah, dimana 
penyeppitan tanah ini terjadi karena selain dipo-
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tong untuk iuran pembangunan fasilitas juga akibat 
pemb.entuKan kapling baru yj-'.ng mengharuskan tanahnya 
ada sebagian yang dilepas. Apakah dalam situasi dan 
kondisi yang demikian para pemilik tanah tidak mera- 
sa dirugikan, dan apakah tidak ada unsur ganti rugi. 
aebenarnya unsur ganti rugi tidak harus berbentuK 
uang tetapi bi3a berupa fasilitas lain. Untuk meme- 
cahkan masalah di atas, ada beberapa pemikiran yang 
dapat dipertimbangkan. Langkah Pemerintah dalam hal 
ini pelaksana proyek harus membentuk suatu Dewan 
konsolidasi Tanah yang anggotanya terdiri dari para 
pimilik tanah, yang berguna untuk jalur komunikasi 
antara pelaksana proyek dengan para pemilik tanah 
jika ada sesuatu yang harus dipecahkan bersa.:a, se
bagai contoh penetapan besarnya ganti rugi. Adapun 
hak dan wewenang Dewan Konsolidasi Tanah adaiah :

a. berhuk menguji dan mensahkan rencana jaring- 
an prasarana jalan dan rencana letak persil 
persil baru ;

b. berhak menetapkan nilai gafci rugi, bila ada 
pemilik tanah yang mendarita kerugian yang 
tidak dapat diatasi ;

c. berwenang wenyetujui pemilikan dan penunjuk- 
kan badan penilai ;

d. berwenang menentukan besar dan letak tanah 
fasilitas umum dan tanah pengganti biaya pem
bangunan.

T pPusat ^eneliti,an Dan Pengembangan Badan Pertanah- 
an Nasional, Pelaksanaan U.ji Coba Hodel Konsolidasi Tanah 
Ferkotaan di Bandung ^an Citinong- Bog or", 1$91, hi. 6
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Pembentukan Dev/an Konsolidasi Tanah ini dirasakan 
mutlak harus ada pada setiap pelaksanaan konsoli
dasi baik dikawasan tanah pertanian atau dikawasan 
peruinahan yang sudah ada bangunannya dan perlu di
tata keihbali. Peiailik tanah yang ts:.ahnya harus di- 
lepas yang jelas harus mendapatkan ganti rugi se
suai dengan narga setempat dan sesuai dengan luas 
tanah yang terpaksa harus dilepaskan tersebut.
Jika penyeji.pitan terjadi karena seseorang harus me- 
lepaskan sebagian tanahnya untuk pembuatan kapling 
orang lain, malm ganti rugi dapat di bebankan pada 
orang yang membutuhkan tambahan tanah tersebut.

Tanahnya sempit dan harus dilepaskan, hal ini rne- 
ngingat mungkin orang tersebut tidak mampu untuk 
membuat kapling yang memadai. Dan tanahnya terke- 
na proyek pernbangunan prasarana. Untuk masilah ini 
•Dewan konsolidasi tanah dapat: berunding dengan pe- 
laksana proyek untuk Kienetapkan ganti rugi, bukan 
harus berpa uang tetapi dapat diberikan tanah peng- 
ganti di lokasi lain.

Masalah di atas dapat dikatakan ganti rugi dalam 
bentuk yang ciirugikan materiil. 3agair.ana bentuk 
ganti rugi yang harus diberikan kalau yang dirugi- 
kan menyangkut /nasalah immaterial, misalnya yang 
berkaitan dengan mata pencaharian ?
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Mengingat sawah merupakan lahan untuk mencari sum- 
ber kehidupan. Untuk memecahlcan masalah ini sebe- 
narnya hanya dda dua alternatir yang dapat diper- 
tiubangkan, yaitu :

a. rnengganti tanah yang terkena proyek konsoli
dasi tanah perkotaan dengan satah atau tanah 
lain yang tidak terkena proyek, sehingga pe
milik tanah yang terpaksa melepaskan tanah
nya masih dapat mengerjakan tanahnya untuk 
memenuhi kebutuhannya ;

b. tanah yang terkena proyek tersebut diberi 
ganti rugi berbentuk uang yang besarnya se
suai, dan diharapkan uang ganti rugi terse
but dapat dipergunakan untuk usaha apa saja 
sebagai ganti pekerjaannya yang terpaksa ha
rus ditinggalkan.

Untuk pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di 
Kodya Dati II Mojokerto Dewan Konsolidasi Tanah Perkota
an tidak dibentuk, Sehingga dapat dilcatakan semua kebijak- 
sanaan timbul dari satu pihak, yakni pelaksana proyek. 
Pihak pemilik tanah tidak banyak dilibatkan dalam penen- 
tuan kebijaksanaan pelaksanaan proyek konsolidasi tanah. 
Dapat disimpulkan, jika ada jrjasalah diantara pej;iiiik ta
nah cukup diseiesai.,an secara sepihak.
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2. Pelaksanaan konsolidasi Tanan Perkotaan di Kawas-
an perkarnpungan/kawasan perumanan kumun

Daiam perke:;;Dangannya pelaksanaan proyek 
konsolidasi tanah perkotaan akan meluas ke kawas- 
an pemukiman yang ku.cuh atau suatu perkampungan 
yang sudah banyak terdapat rumah, namun perlu di- 
tata kembali agar lebih memadai lengkap dengan 
prasarana yang diperlukan, dan memenuni syarat 
sebagai pemukiman ,/ang sehat.

Sebenarnya permasaiahan yang timbul tidak 
jauh berbeda dengan pelaksanaan konsolidasi tanah 
perkotaan di tanah pertanian. Jadi berkisar pada 
pembebasan tanahnya, yang mengakibatkan para pe- 
milik tanah cukup menderita kerugian* Maka untuk 
lebih jelasnya kita bahas masalah-masalah yang 
timbul pada penerapan nodel konsolidasi tanah 
perkotaan di kawasan perumahan.

a. Penyempitan tanah, hal ini merupakan per- 
masalahan yang selalu timbul dalam penerap
an model konsolidasi tanah. Hal ini terjadi 
bila seorang pemilik tanah harus melepaskan 
sebagian tanahnya selain dipotong untuk iur
an, atau sebagai akibat penyesuaian letak 
persil dengan rencana penggunaaan tanah.
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Ada juga penyernpitan tanah terjadi karena 
sebagian tanahnya dipergunakan untuk memben- 
tuk kapling yang baru oleh orang lain. Aiaka 
dalam hal ini orang tersebut akan mendapat 
ganti rugi dari orang yang ditambah luas 
tanahnya tersebut. Untuk penetapan ganti ru
gi bisa ditetapkan dengan cara musyawarah 
antara pelaksana proyek dengan para wakil pe
milik tanah yang duduk di Dewan konsolidasi 
Tanah.

b. Bagaimana dengan orang yan^ kehilangan tanah- 
nya karena dengan terpaksa harus melepas ta
nahnya, dan untuk dibuat kapling yang memenuhi 
syarat tidak dapat, Untuk memecahkan hal ini 
ada beberapa alternatif i-einecahan, pertama, 
tanah tersebut diberikan gc-.nti rugi dalam ben
tuk uang. Kedua, orang-orang yang tanahnya sepi
pit dan harus dilepaskan karena tidak dapat 
dibuat kapling yang Daru, dapat; -cu^eri’ganti 
rugi dalam bentuk lain misainya pinak pelak
sana proyek membangunttan rui'.ah susun untuk 
t&mpat tinggnl orang-orang tersebut. Sehin;.ga 
orang-orang tersebut tidak raerasa kehilangan 
ten.pat tinggai biarpun rui.-iah susun merupakan 
hal yang baru bagi sebagian besar rnasyarakat.
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c. Pembongkaran rumah atau bangunan yang teian 
ada, dalam pelaksanaan konsolidasi tanah per
kotaan jelas ada dan ini memerlukan penangan- 
an yang sun^guh-sungguh. Aspek ganti rugi ai- 
aini akan nampak jelas sekali, karena rakyat 
tidak akan mau ru:r.aiinya aibongkar begitu sa- 
ja tanpa adanya bentuk ganti rugi. Pelaksa- 
naan proyek ini cukup ru,.it nengingat banyak 
permasalahan yang muncul. Untuk inenyelesai- 
kan masalah ini ada beberapa langkah yang 
dapat diteiupuh, antara lain :

1. memberikan ganti rugi dalam bentutc 
uang yang memadai ;

d. pihak pelaksana proyek rnembanguntean 
rumah seperti semula pada lokasi se
telah konsolidasi selesai.

Selain pemoerian bentuk ganti rugi seperti terer-
out ai atas, pelaksana proyek juga narus memikirican icon-

i
aisi dan situasi masyarakat selama proyek Konsolidasi ber- 
langsung. Hal m i  narus benar-benar dipikirkan karena pe- 
lkksanaan proyek n.ulai tahap pertama sampai dengan tahap 
pengadaan perumahan, rnemeriutcan w&Ktu yang lama, iiasa ada 
beberapa masaian yang perlu dipikirkan dan uicariKan jaian 
keluarnya.
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.viasalah-jnua&lah tersebut antara lam ;
1. êrailiic tanah/’rumah aican dike:'.anakan seiarna pru- 

yek oerXangsuMg, nax ini oerkaitan dengan tempat 
tinggai sementtira waktu yang harus ada selama pro
yek berxangsung. .Ylaka satu-satunya jalan yang ha
rus ditempuh oleh pemerintah adalah membangun 
suatu tempat penampungan sementara untuk para pe
milik tanah yang terlccna proyek. Gekarang tiKbux 
masalah laf;i adakah dana untuk itu ? Yang jelas 
pengadaan penarapungan sementara merupakan be ban 
dari pelaksana proyek. Hal inipun harus dileng- 
kapi dengan rasilitas-fasixitas yang harus ada.

2. Misalnya sebeluin proyek: dilaksankan, aikawasan 
perumahan tersebut terdapat sebuah pasar, atau 
ada beberapa peralik rumah yang mendirikan toko 
kecil-kecilan ataupun depot. Bcoigunan tersebut 
terpaksa harus dibongkar, padalah toko atau depot 
tersebut bagi pemiliknya merupakan suber mata pen- 
caharian. Hal ini ,juga harus dicarikan jalan kelu- 
ar, karena nenyangkut kehidupan masyarakat. Kalau 
berbenturan dengan masalah sep.̂ rti tersebut di a- 
tas tiada jalan lain pelaksana proyek harus mem- 
buatkan semacam tempat khusus bagi penjual 'Cpfe'lilil: 
tanah yang tokonya/depotnya dibongkar) sebagai peng- 
gantinya, sehingga orang tersebut dapat rr.elangsung-
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kan inata pencahariannya. Masalah tersebut diatas 
tidak begitu berarti untuk pegavvai negeri, teta
pi sebaliknya untuk sv/asta sangat menentukan.

Untuk pengadaan perumahannya, proyek konsolidasi 
perkotaan dapat bekerjusama uengan pihak sv/asta. Dalam 
hal ini pmak sv/asta hanya menangani masalah pembangun- 
annya saja. ^edang kebijaksanaan pembebasan tanah, pe- 
nentuan letak persil dan letak pembangunan prasarana yan̂ - 
menentukan adaiah pelaksana proyek. Untuk orang yang ru- 
mahnya dibongkar, maka dalam pembangunan rumah yang baru 
tetap diperhitungkan. Mungkin orang tersebut menambah bi
aya pembangunan karena rumah yang dibongkar lebih lcecii 
dibanding rumah yang baru, atau pei-diik ruman masih nen- 
dapatkan ganti rugi, karena rumah yang aiban^un tersebut 
lebih kecil dibanding runah semula. Di sinilah letak pe
ran Dev/an konsolidasi Tanah sebagai v/akil dari pemilik 
tanah, dalam mewarnai kebijaksanaan yang muncul dari pe

laksana proyek ataupun pihak swasta yang rnenangani 
pembangunan perumahan.
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TANAH YANG DIJAmIMAW HUTAWG ATAU DIJUAL 
DIBAWAH TAIWAN

BAB IV

pengadaan tanun aaiam rangka proyek konsolidasi 
tanah perkotaan memang belum dapat berjalan dengan lan- 
car. Hal ini nampak pada proses pembebasan tanahnya, 
yang mana para pemilik tanah harus melepaskan hak atas 
tanahnya dengan menandatangani surat perjanjian pelepas
an hak dan sekaligus menyerahkan bukti-bukti pemilikan.
Pada proses ini masalah yang timbul adaiah, bagaimana 
kalau bukti pemiiikan itu tidak dapat diserahkan kepaaa 
pimpinan proyek karena bukti pemilikan tersebut cernya- 
ta tiduk uitangan pemiliknya.

pelaksanaan konsoxidaasii tanah perkotaan di Mojo- 
kerto juga terbentur masalah di atas. Para pemilik tanah
tidak dapat menyerahkan bukti pemilikan tanah karena su-

i
rat bukti pemilikan tersebut ternyata berada di pihak keti- 
ga sebagai jaminan hutang atau sudah dijuai dibawan tangan. 
hai-nai inixah yang perlu ctiDanas, bagaimana prosedurnya 
penarikan surat bukti pemilikan tanah tersebut dari pihak 
ketiga. Penyerahan surat bukti pemilikan hak harus dise- 
rankan karena berkaitan dengan inventarisasi tanah ,yang 
terkena proyek, aan untuk tanda bukti bahwa seseorang ta
nahnya terkena proyek kosolidasi tanah perkotaan,

45
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1* Tanah yang Di,i arninkan Hutang

Ada beberapa surat bukti pemilikan yan£ terpaksa 
tidak aapat diserahlcan karena dijaminkan hutang pada oran^ 
perorang atau dijaminkan pada bank, i-ial ini ternyata cu- 
kup menghambat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah yan*j 
terkena konsolidasi. Hal ini terdapat di Desa Meri Keca- 
matan Magersari, ada beberapa pendudulc yang tidak dapat 
menyerahkan surat bukti pemilikan karena surat bukti ber- 
ada atau ditahan pihak ketiga. Kita tidak dapat menyalah- 
kan penduduk tersebut, karena proses pinjam mewinjam uang
tersebut terjadi sebelum proyek berlangsung.

t

Dalam memecahkan masalah di atas, yang harus banyak 
berperan adalah pimpinan proyek konsolidasi tanah perko
taan. Tanah yang dijai'dnkan hutang tersebut tidak dalam 
bentuk hipotik atau kredit verban, tetapi pinjam meminjam 
uang biasa dan hanya sebagai jaminan surat bukti pemilik
an tanahnya yang ditahan. Untuk memperoleh surat bukti pe
milikan tersebut, maka langkah yang diarabil oleh pimpinan 
proyek adalah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala 
Bank (dalam hal ini Bank BRI Cabang Kecamatan Magersari) 
dan orang yang menahan surat bukti pemilikan tersebut. 
Adapun isi suratnya adalah dimohon bank atau orang yang 
tersebut menyerahkan bukti hak atas tanah kepada pimpinan 
proyek konsolidasi tanah, dan selanjutnya jika sertifikat 
yang baru sudah jadi akan diserahlcan kembali melalui Kepa-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK GANTI RUGI ... EDY PRASETYO



47

la ICantor tertanahan Kodya Dati II Mojokerto, sepanjang
hutang piutang tersebut belum lunaa. Jika ternyata hutang
tersebut sudah lunaa, maka sertifilcat akan diserahlcan

19langsung kepada pemilik tanah.
Dengan Jalan demikian, maka proses pelepasan hak 

atas tanah dapat dijalankan. Kalau kita tinjau keadaan 
tanah setelah dikonsolidasi, harga tanah akan naik, bi- 
arpun tanahnya berkurang 25% dari luas tanah pemilikan 
semula, dibanding harga tanah sebelum terkena proyek. 
Dengan pertimbangan tersebut, maka pihak bank maupun o- 
rang yang rnemberi hutang tidak berkeberatan menyerahkan 
bukti hak atas tanah yang dijadikan jaminan hutang. Sela- 
ma proses konsolidasi tanah berlangsung dan surat bukti 
pemilikan diserahlcan atau dikuasai pelaksana proyek, ■ 
hubungan pinjam meminjam uang berjalan seperti biasa.
Jadi dengan ditabiknya jaminan hutang oleh Pimpinan pro
yek tidak mempengaruhi jalannya hutang piutang tersebut, 
dimana kewajban yang berhutang juga terus berlangsung.

2. Tanan Yanp: Di.juai jJi isawan Tangan

Di Desa masih ada orang yang menjuai tanan perta- 
niannya yang menyebabkan pemilikan tanah pertanian kurang 
dari 2 Ha. Hal ini juga terjadi di lokasi proyek konsoli-

M I L I K
P£:.i LSi AkAAN 

"UNIVEL^. A1ALANGGA"
S U R A B A Y A

v/awancara dengan Kepala bagian Ilak-hak Atas Ta
nah BkN Kodya Dati II Mojoerto, 20 Wei 1991.
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tanan perkotaan, tepatnya di Desa Meri ^eca^^atan i'aager- 
sari. Ada beberapa orang yang menjual tanah pertanian- 
nya sebelum proyek berlangsung. secara yuridis, jelas 
hal ini bertentangan dengan pasal 9 Uu No, 56/prp/i960. 
khususnya ayat I, yang menyatakan : Pemindahan hak atas 
tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, ailarang 
apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau 
berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 
dua hektar, Larangan termaksuu tidak berlaku kalau psn- 
jual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang da
ri dua nektar dan tanah itu dijual seKaligus.

hi De^a jvieri, ada seseorang ya/ig mempunyai tanari 
pertanian (bekas tanah gogoianj yang luasnya terdiri da
ri (tiga) bidang. Kalau ditinjau dari luasnya, tanah 
tersebut memang kurang dari dua hektar. sebenarnya ka
lau prang tersebut ingin menjual, maka harus dijuai selu- 
runnya, tetapi hal ini tidak mungkin karena mata penca- 
harian mereka uari sawah tersebut. Ternyata orang terse
but hanya menjuai tanahnya seoidang saja, dan dilakukan 
di bawah tangan. Sebenarnya aaiam hal juai beii tanah 
pertanian harus ada ijin, nai xni sesuai dengan dengan 
f’ermenaagrx No. SK. i?y/i>DA/‘i'h. 19/0 pasai 1 ayat d, yang 
menyebutkan bahwa : Ijin pemindahan hak sebagai di;.ak~ 
sud dalam Peratufan I'.Tentri Jendral Agraria Ko. 14/1961 
jo Peraturan Direktur Jendral Agraria No. 4/1968 dan
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Undang-undang i\io. 2b/l9p’b ciiperlukan untuk pemindahan
a. hate mil lie at&a -Ccnus.fi pertanian ;
b. haic guna usaha ;
c. hak bangunan atas tanah negara, jika dilakukan 

kepaaa orang asing atau badan hukum ;
d. hak pakai atas tanah negara, jika dilakukan kepa

da orang asing atau badan huKum ;
e. hak yang aimaksud pada pasal z ayat 2,

Maka jelas masalah di atas bertentangan dengan unaang-un  ̂
dang yang berlaku.

Dilinat dari status tanahnya, masalah diatas da
pat dikatakan mengambang, satu pihak tanah tersebut Su
dan bukan haknya, tetapi namanya masih tercantum sebagai 
pemilik. ui sisi lain orang yang membeli tanah tersebut 
sudah menjadi pemilik, tetapi untuk membalik namakan su
rat bukti pemilikan hak jelas tidak dapat, karena jual 
beli tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa ijin dan 
jelas melanggar undang-undang.

Dengan adanya pelaksanaan proyek konsolidasi ta
nah p e r k o t e r n y u t a  uttptat menyeiesaikan masalah di 
atas, adapun prosedurnya adaiah :

a, setelan tanah terkena konsolidasi, maka semua 
hak milik atas tanah diiepaskan dan xanah men- 
jaai tanah yang iangsung diiamsai negara. Dalam 
proses ini jang ineiakukan pelepasan hak mssih 
atas nama pe^xlik tanah yang lama. J&di seolah-
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olah tidak: terjadi jua.1 beli tanah. Dalam proses 
pelepasan naic terse out secara yuridis terjadi per- 
ubahan ccaluu tttnah, Sebeium proyen: Ico^ooliaasi 
tanah dilakukan, status tanah masih merupakan 
tanah pertanian, tetapi setelah haknya dilepaskan 
dan dibentuk kapling-kapling baru, status tanah- 
nya bukan tanah pertanian lagi, tetapi sudah ler- 
ubah menjadi tanah peruraahan ;

b. pengajuan permohonan hak, dalam pengajuan permo- 
hoxian hak ini, yang mengajukan permohonan bukan 
3aja pemilik yang lama, tetupi juga orang yang 
membeli sebidang tanah tersebut dengan ciisertai 
surat-surat bukti jual beli. Ternyata dalam pro
ses ini, orang yan^ membeli sebidang tanah ter
sebut dapat juga memperoleh sertifikat sesuai 
dengan perrnohonannya. jedangkan orang yang mem- 
punyai tanah semula inendapat sertifikat hanya un
tuk tanahnya yang dua bidang dan sesuai dengan

20kapling-kapling baru yang telah dibentuk.
Jadi dalam hal ini, orang yang i.-iembeli tanah hanya 

sebidang tersebut, bersama-sama dengan pemilik tanah yang 
lama mengajukan permohonan hak milik, dan yang satu bi
dang lcaagsung dibaliknamakan sesuai dengan nama pemilik 
yang baru.

20 ,/awancara dengan Kepala Bagian Hak-hak Atas Tanah 
BPN Kodya Dati II ^ojoicerto, 20 Hei 1990.
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Sebenarnya bukan hanya masL-.lah jual beli saja yang 
pernsertifikatannya dapat dilangsungkan bersamaan dengan 
sertifikasi dalam proyek konsolidasi t^nah perkotaan.
Hal lain yang dapat adalah pensertifikatan tanah berdasar- 
kan pewarisan. Hal ini mungkin tanah tersebut yang mempu- 
nyai telah meninggal dunia dau sek^rung jatuh keahli wa- 
ris. Tetapi sudah sekian lama tidak diuaftark.-iu, sehingga 
dalam buku tanah peiailik tanah tersebut masih yang lama 
dan belum ada peralihan hak, sementara tanah tersebut di 
kuasai oleh ahli warisnya. Hal ini bertenlangan dengan 
l-'P Ho. 10 Th. 1961 pasal kQ yang menyatakan pada ayat 1 : 
Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal aunia, 
maka yang menerima tanah itu sebagai v/arisan wajib mei/iin- 
ta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam v/aktu 6 bulan 
sejak tanggal meninggalnya orang itu.

Dalam proses pensertifikata. nya, dapat dilangsung- 
‘can bersamaan dengan proses sertifikasi ualara rangka pro
yek konsolidasi tanah perkotaan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan dapat 
mengatasi ketidakpastian status tanah, yang timbul akibat 
jual beli tanah pertanian dibawah tangan yang menimbulkan 
pemilikan tanah pertanian kurang dari 2 Ha.
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BAB V

PifiNUTUP

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian-uraian pada bab-bab 
terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. model konsolidasi tanah. perkotaan dapat membantu 
upaya pengernbangan kota, karena ikut menentukan 
pola tata guna tanah, mencegah pembangunan pemukim
an tradisional dan kumuh, mempercepat dan memper- 
baiki administrasi pemilikan tanah, meningkatkan 
pemaskan uang ke kas negara, dan secara umum dapat 
dikatakan menjembatani pembangunan manusia seutuhnya.

2. Proyek konsolidasi tanah perkotaan hanya dapat di- 
laksanakan pada tanah yang Iangsung dikuasai oleh
negara. Prosedur pelepasan haknya yang berkaitan 
dengan pembebasan tanah lokasi proyek dilakukan 

atas dasar rausyawarah dengan para pemilik tanah. 
Sedangkan prosedur redistribusi tanahnya dengan 
cara mengajukan permohonan hak, dan institusi yang 
melakukan pemberian hak adaiah Kakamvil I3PN Ting- 
kat 'I Ja/a Timur. Untuk pensertifikatannya dilaku
kan oleh BPN ^aerah Tingkat II.

3. proyek konsolidasi tanah perkotaan dapat mengatasi
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ketidakpastian suatu hak atas tanah akibat dari 
adanya penjualan tanah pertanian yang dilakukan 
di bav/ah tangan dan mengakibatkan pemilikan tanah 
pertanian yang kurang dari 2 Ha, karena terjadi 
perubahan status dari tanah pertanian menjadi tu- 
nah perumahan*

Saran
1. Pemerintah diharapkan segera mejabuat dasar hukum 

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, bukan 
saja dari aspek hukum yang memuat hak-hak dan ke~ 
v/ajiban pelaksana, pemilik tanah saja, tetapi ju- 
ga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait de
ngan pelaksanaan proyek ;

2. diperlukan adanya pedoman dan petunjuk teknis
yang lebih rinci dalam bentuk peraturan pelaksanaan 
konsolidasi tanah perkotaan, dan perlu disusun pula 
perencanaan yang tuntas sumpai tahapan pelaksanaan 
pernbangunan perumahan ;

3. adanya penetapan ganti rugi, terhadap pelepasan 
tanah yang terkena proyek konsolidasi, bukan harus 
berupa uang tetapi dapat berupa pernbangunan fasili- 
tas-fasilitas umum yang termasuk di dalamnya pem- 
bangunan perumahan. rial ini untuk menjaga agar rak
yat tidak jatuh siskin dan iiidup sengsara.
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4. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ber- 
partisipasi secara aktif dalam proses konsolidasi. 
Dan kalau mungkin rakyat dapat dimanfaatkan sum
ber daya manusianya, jadi tidak hanya menerima 
ganti rugi saja ;

5* rnengupayakan kerjasama antara pemilik tanah, i'eme- 
rintah dan swasta (investor) dalam pemasyarakatan 
dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan ;

6. rnengupayakan penggabungan antara lernbâ a pembebas
an tanah dan penerapan nodel konsolidasi tanah per
kotaan.
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Surabaya, 1990

Nomor : . ...............  Kepada

S1fat : .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Yth. Pimpinan .Bank

Lampiran

Perihal : Permohonan Penyerahan ,Bukti di
Hak Atas Tanah yang terkena 
Proyek Penatagunaan/Konso- ^
lldasi Tanah Perkotaan d1 
Kotamadya Mojokerto Tahun 
Anggaran 1990/1991.

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Penatagunaan/Konsolidasi 
Tanah Perkotaan di Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 
di Desa Gununggedangan dan Desa Meri, Kecamatan Magersari serta 
d1 Desa Prajurlt Kulon, Kecamatan Prajurlt Kulon, Kotamadya 
Mojokerto, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk menyerahkan
Bukti' Hak Atas Tanah Sertipikat N o . . . . . . . . . . . . ....... ........
terle'tak di Desa ................  Kecamatan ...............
Kotamadya Mojokerto, tertulls atas nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............  yang merupakan jaminan hutang piutang atas nama
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan selanjutnya Sertipikat Hak
(Baru) atas tanah tersebut akan diserahkan kepada Saudara, 
setelah proyek tersebut selesai melalui Kepala Kantor Pertanahan 
Kotamadya Mojokerto, sepanjang hutang piutang tersebut belum 
dilunasl pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya 
dlucapkan terima kaslh.

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
. KOTAMADYA MOJOKERTO

PEMIMPIN PROYEK TATA GUNA TANAH 
APBD I TAHUM 1990/1991

■Drs. S 0 E D I B J 0 
NIP. 010058670

Ir. POEDJI SOEWARSONO. MSP 
NIP. 010070262
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SURAT m n V Y A T A A n  PELEPASA?? /  PErYERA11 AV. HAK ATAS TAHAH 
DAIAM IttrGKA PÊ ATAGUI-TAA!‘ /  KOrSOLIDASI TANAH PERKOTAAi'T 
DESA XECAtfATAW

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I I  MOJOKERTO

V o m o r :

i

Yang bertande tangan dibawah in i

N a m a  :
Pekerjaan :
T eapat/ t g l . l a h i r  /  umur :
Alamat :
Dalam h a l in i  b ertin d a k  untuk 
dan a tas noma

Sebagai pem ilik tanah 
Luae tanah i
Macam hak t
•Letak tanah : Dosa

Kecaaatan
• 1

D en ^ n  In i  monyatakan dimuka Kepala K ant«r Pertanahan Kotamadya 
M ojokerto , MEEEPASKAr /  WEI/YERAHKAK HAK ATAS TAHAH kepada Pemimpin Proyek 
Tata Guna Tanah APBD I  Tahun 1950 /  1991 cq*. Pemerintah dengan d is e r t a i  -  
p o r ja n jia n  sebagai b e r ik u t  :

Pasal 1,

M ulai h a ri In i tsnah hak yang d iura lkan  dalam su ra t pernyataan i n i  te la h  
d iserahken kepada yan/j menerima penyerahan /  pelepasen  hak, yang mangaku 
pula te la h  menerimanya penyqrohe.n /  pelepasan hak te rse b u t b e se rta  su ret -  
su rat /  werkah -  v/arkah tetfsebut dengan lengkap dan b a ik .

Pasal 2a

Bahwfl makaud pelepasan /  ponyerehan h*k a ta s  tenah toreob u t kepada Pemimpin 
Proyek Tata Guna Tanah APBD X Tehun 1 9 0 0 /  1 9 ^  c q r Pemerintah adaiah untuk 
d ita ta  dalam rongke pelaksanaan Penatagunaan /  K o n so lid a s i Tonah P erkotoan, 
sebagr?irff2 na yang te lc l*  d isep a k a ti dalam S u rit  Pernyataan /  p erso tu ju cn  tnn- 
tsn g  Renccna Penatagunaan / K o n s o l i o s i  Tanah Perkotaan ta n gga l,
I?o . , yang raerupakan sc tu  kesatuan yang tid a k  t e r  -

nlnahkan dengan surat porny^trcn i n i .
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J3shvr. Fomimpin Froyek Tst.? Guna. Tanoh APBD I Tahun 1906/ 190$ cq. Pemerintah 
akan momberikar. kemboli tnnah - tonal corsobut dengan H?k roilik kepada kftmi 
/ pihak kotig? lainr.ya y^ng berh^k, p.«<3n lokasi renatagunoan / Konsolidasi 
Tanah Porkot??.n dengan lues dan letnk yang sesuai dengan Rencana Tata Gunc 
T.̂ rrh yang tel«h disepak-nti beroama.

Pasal 4.

Dr.hy.ti segala biaya y r ng berkaitan dengan Proyek Penatagunaan / Konsolidasi 
Tanah Perkotoon ini besertn kowajiban pembayaran g?nti rugi kepada lTeg*ra - 
berdasr.rkan Surest K9putuean Haknya dan penerbitan Sertipikat Haknya, dibi- 
cyai / ditang^ung Prcyek.

Pasol 5.

Bahwa d.̂ lnm rangka Penatagunaan/ Konsolidasi To.noh Perkotaan, bersedia mem- 
bcrikan / menyerahkan iuran/ peyeVt *3erlo berupa tanah eebesor . . . . . . . .  %
( nv/.aing-prsing pemilikan ) untuk kepentingan prasarana lingkungan/utilitas 
uniun / froilitof; sosial don tidak monuntut pcnggantian tc.nam-tanaraan yang - 
ada diatas taneh tersebut dalrm bentuk apapun juga.

PPjs£1_Jla
Bahwa surat pernyataan ini kami buat dongan sebenarnya atas dasar tanpa *2 da 
>ak3aan dari siapapun, d:n dipergunakan sobagaj de.ser persiapan pelaksanaan 
Penatagunaan / IConsolido.si Tanah Pferkjtaan di lokasi tersobut.

Demikian surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak ini dibust dihadapan - 
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Wojokorto dan setelah dibac^kan don di - 
mana porlu dijolaskan isinya kepada parn pihak .untuk siapa hak itu dilepas- 
kon / disernhkan do lam bahasa yang dimengorti oleh mereka, kemudicn dibubuhi 
tanda tangan oleh pih^k yong melepaskan / menyerchknn hak, pihak yang mene- 
rimr. pelopasan / penyorahan hak beserto soksi - sc,ksl«

Wo,1okerto^tgl.

IX. Pihak yang menerima pelepasan 1. Pihak yang melepaskan/menyerahkan
/ Penyerabsn Hak Aas Tannh. Hak At^s Tanah.
PEMIMPIN PROYEK TATA ant'A. -j-ABAH 
APBD I  TAHUM IS40  /  1S0G.

I r ,  POEPJT SGEWARSOrO M .Sc 

KIP.

SAK3I - SAK73I

1.........................................

IWy/'TAmil :
KEPAIA'"KAT’^ U  PERTAUAIIAK 

KOTAMADYA MOJOKERTO
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN 
ATAS DENAH RENCANA TATA GUNA TANAH 

DALAM RANGKA PENATAGUNAAN/KONSOLIDASI TANAH PER! -TAAN
DI MOJOKERTO

Nomor /199.0

Pada harl 1n1 tanggal’.... bulan Oktober tahun I>90, kam1 seluruh 
pom111k tanah lokasi Penatagunaan/Konsol1das1 Tanah Perkotuyn d1 :

D e s a : ...... ■..r...........
Kecamatan : .................
Kotamadya ; : M o j o k e r t o
yang daftar nama dan tanda tangan terlampir dengan 1n 1 ?• nyatakan setuju 
terhadap ketentuan yang telah dltetapkan sebagai berikut : . ^

1. Menerima luas tanah setelah dlkurangl peran serta untu! fasilitas jal.in 
dan fasilitas umum lalnnya; j

?. Mnnorima luas.dan lotnk-kapling* fanah baru sesuai pada ' nah Rencana Tata 
Otiitft f m m h  t.orlomplr; ',

I. I Mul’ nlutn monuntut dalam bontuk apapun apablla Denah ■ncana Tata Guna
• Tnnnh sudah dltanda-tanganl oleh WalIkotamadya Mojokert

Dem1k1an pernyataan 1 n i kam1 bunt dengan sober- nya atas da'r-r
musyawar.ah-mufakat dan tanpa paksaan slapapun untuk dapat dipakai s e ba^i
dasar pelaksanaan penatagunaan/konsol1 das1 tanah perk aan d1 1ok<.:1
tersebut.i

Saksl-saksl :
1. Ketua BAPPEDA Kotamadya Mojokerto

2. Kepala Kantor Pertartahan Kotamadya Mojokerto

3. Kopal.i Kocamatan

A. Kepala Dosa/Kelurahan

M *5 n •) u 1 h u 1, 
WALT KOTAMADYA 'OJOKERTC
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Lamnlran Surat Pei 'ataan Momnr /1990.

No. M a m a a) Mo. Kapling a) No. Kapling Tanda Tan;i.m
Lama Baru Pemilik

b) luas (M2)- b) Luas (M2) Kupllng U.iru

........  ’ ... n) .......  a ) ........
b) ........  b) __ ............

..,........  a) .......  a) .......
b) ........  b) ... ........... ‘. . . . . . .
a)   a) ........

. b) ....... . b) ........  ...........
.......... ...  a) ........  a) ........

b)  . b) ...... ........ ........
./•

... ..... . a) ... a).................
b) ........  b )  .....• I .

....... ....  a) ........  a) ...'......
b) ........  b)  .

............  a) ........  a) ........  ;
b) ....... .  b )  

.... ........  a) . . . . . . . a) ........
b) ........  b )  ,...

.. ..........  a) ....... : a) .......
b) .■.......  b) .... . .......

........ . a) ........  a) ........  ;
b) ........  b) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............  a) ........  a) ........
b) ........  b) ........  ....... .

........ . . a) ... .....  a) ........
b) ........  b) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ...........  a) ........  a) .. .......
b) ... . b )  .

............  a) ........  a) ........
b) ........  b)  

....... .....  n) ........  a) ........
b) /.......  b) ........  ....

............  ii) ........  a) ........
b) ........  b) ... ................ .

............  a) ........  a) ........
b) ........  b )  

......... ;... a) . . . . . . . . .  a) ........
; b) ........  b )  
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No. N a m a a) No. Kapling- a) No. Kapling Tanda Tangan 
Lama Baru PemlUk

b) Luas (M2) b) Luas (M2) Kapling Baru

a)  a)
b)  ........  b)
a)   a)
b)   b)

i
a)   a)
b)   b)
a)  ........  a)
b)  b)
a)  . a)

b) ..'..... b)
a)  a)

b)  ....  b)
a)  ,..... a)
b)  .  . b)
a)   a)
b)   b)
a)   a)
b)   b)

Saks1-saks1 :
1. Ketua BAPPEDA Kotamadya Mojokerto

2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto

3. Kepala Kecamatan

4. Kepala Desa/Keturahan

M e n .  g e t a h u i ,  
WALIKOTAMADYA MOJOKERTO
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